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  208 ات:صفح تعداد                  27/11/1395ع:دفا تاریخ        ادبیات و علوم انسانی :دانشکده 

  :کیدهچ

هاي خود المللی سعی در ارتقا زیرساختبه منظور رقابت در عرصه بینکلید توسعه کشورها هستند و شهرها 

یل شده که شامل: سطح سه سطح تشک موفقنوآور در تمامی موارد شهرهاي  .رندنوآوري داو دستیابی جهت تشویق 

هاي واسطه نقشی میانی در واقع این سازمان باشد.یالمللی مهاي ملی و بینشرکت واسطه و هايسازمان افراد خالق،

هاي نو و خالقانه سازي ایدهالمللی (براي تجاريهاي ملی و بینهاي نو و شرکتو ارتباط دهنده بین افراد خالق با ایده

در  هدف این تحقیق پیش بینی آینده شهر مشهد و گسترش سناریوهاي مرتبط و دستیابی به توسعه اقتصادي) دارند.

گیري راستاي ارتباط سه الیه فوق الذکر و در نهایت توسعه راهبردهاي مورد نیاز جهت نیل به سناریو مطلوب شکل

 نوع از روش، و ماهیت نظر کاربردي و از تحقیقات نوع از هدف نظر از پژوهش این .باشدشهر نوآور در مشهد می

- است. داده گام استفاده شدهنگاري ششفرآیند سناریوه و از بود تحلیلی (آمیخته از نوع متوالی) – تحقیقات توصیفی

نهایت سناریو شهر طالیی به ساختاریافته استخراج و چهار سناریو تدوین شد و در نامه و مصاحبه نیمهسشها نیز از پر

هاي پابرجا راهبردهایی به عنوان راهبردبا توجه به نظرات خبرگان شهري  .دیده استرگسناریو مطلوب انتخاب  عنوان

-الیی نوآوري در کالنسناریو طاین بدان مفهوم است که براي رسیدن به  است. شدهسه بعد شهر نوآور پیشنهاد در 

هم در بعد  هاي نوآوريگذاري، شبکه و تعامالت و سیاستنوآوريهاي باید میان زیرساخت 1404شهر مشهد در افق 

شهر مشهد را به و یکپارچگی وجود داشته باشد تا بتوان کالن کالن و هم در بعد محلی یک گره خوردگیجهانی و 

  .سمت شهر نوآور رهنمون کرد

  

  ، سناریونگاري، شهر مشهد، شهر نوآور1404افق  :هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

ها و رفع و جذب حداکثري فرصت شدنجهانیریزي شهري در این کشورها جهت حرکت در راستاي امروزه برنامه

ل ایجاد و کسب مزیت رقابتی پایدار براي شهر بقا در میان رقابت شهرها، به دنبا منظوربهو  شدنجهانیتهدیدات ناشی از 

ریزي شود و به همین منظور برنامهباشد. امروزه نیروهاي خالق و نوآور یک مزیت رقابتی پایدار براي شهرها محسوب میمی

 شهر، سعی توسعه و رشد براي اصلی مبناي عنوانبه انسانی منابع سويبه محیطی منابع سوي از نگرش تغییر شهري با

 و تولید که دهند قرار هاییپتانسیل و منابع اساس را بر شهر توسعه خود، طبیعی محدود هايپتانسیل و منابع حفظ با دارد

 وجود به شهر را برابري چندین توسعه و رشد زمینه محیطی اندك و محدود منابع همان با توانندمی و شوندمی بازتولید

ها و سازوکارهایی متناسب با این نیروها یروهاي خالق و نوآور در شهر، زیرساختجذب و نگهداري این ن منظوربه آورند.

باید در شهر ایجاد شود تا خالقیت این نیروها به منصه ظهور رسیده و به نوآوري منجر شود. توسعه شهر بر مبناي 

شهرهاي زیادي در دنیا . شودمیهاي صنعت و خدمات توسعه شهر نوآور نامیده هاي افراد خالق در عرصهایده سازيتجاري

ي بسیار زیادي هاتالشتوسعه اند و سعی داشتند در این زمینه گام بردارند. کشورهاي درحالبه سمت نوآوري حرکت کرده

 ,Bunnell & Barter( آن 2020 اندازچشم(مانند کواالالمپور و  انددادهجهت تبدیل شدن به شهرهاي نوآور انجام 

ایجاد و پرورش نوآوري،  منظوربه. در ایران به دلیل عدم وجود جو الزم ))Yigitcanlar,2009:230( پورو سنگا) 2002:364

در شهر مشهد  .رو بوده استبه، بوروکراسی شدید، شهر نوآور با ضعف اساسی روهاسازماني بین اشبکهناقص بودن روابط 

شهر و بدون ارتباط با یکدیگر قرار دارند. با توجه به وجود  نیز در حال حاضر تولید محصوالت صنعتی نوآورانه در حاشیه

به تقویت نوآوري در شهر کمک  اندنتوانسته هاآننهادهاي نوآور در شهر مشهد به دلیل نوپا بودن و عدم تعامل مستمر، 

  . )Kharazmi et al, 2013:5(کنند 

به شهرهاي نوآور با توجه به محیط پویاي ریزي در جهت رسیدن دهد که برنامهتجربه شهرهاي موفق نشان می

هایی در ریزيریزي سنتی را با چالش مواجه کرده است لزوم توجه به برنامهکنونی که دائماً در حال تغییر است و برنامه

کارگیري روش ، این تحقیق با بهذکرشدهیابد. با توجه به موارد پژوهی مانند سناریونگاري ضرورت میقالب آینده

را  1404شهر مشهد با تأکید بر افق گیري شهر نوآور در کالنیونگاري سعی بر آن دارد تا سناریوهاي محتمل شکلسنار

قرار داده است. هدف کلی در این تحقیق بررسی شرایط موجود در دستیابی به نوآوري شهري در مشهد  موردمطالعه

. گردیده است مطرح پژوهش انجام ضرورت و مسأله بیان اابتد در. دارد اختصاص پژوهش طرح بیان به فصل . اینباشدیم

 نحوه و پژوهش هايداده گردآوري نحوه و پژوهش روش به نیز ادامه در و بیان ترتیب به پژوهش سؤاالت و اهداف سپس

 شده است. ارائه بنديجمع فصل این پایان در .شده است پرداخته هاداده وتحلیلتجزیه
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  لهأمسبیان  -1-2

تأثیر خود قرار داده مسأله  اخیر تحت يترین مسائلی که شهرها و کشورهاي جهان را در چند دههاز مهم

 جذب براي هاآنبین  فزاینده رقابت شامل شهرها بر شدنجهانیباشد. اثرات ) میسازيجهانی(یا به تعبیر دیگر  شدنجهانی

شهرها به وجود آمدند که  ، جهانشدنجهانیشد. در پی بامی خالقیت و نوآوري شهري افزایش نیز و متحرك هايسرمایه

 ;Clark et al., 2000:78(هماهنگ قرار دارند صورتبه، امور مالی، تجارت و نوآوري در سطح باالیی وکارکسب هاآندر 

Taylor,1997:327; Ng & Hill, 2003:155( .اد المللی ایجپیوستن به عرصه جهانی و رقابت در عرصه بین منظوربه

در واقع  ).Eton,1999:521( باشداي از نهادها براي رشد نوآوري، پشتیبانی از سیستم آموزش جزو ضروریات میمجموعه

یک محصول پیچیده و چندوجهی فرض شود، فرآیندهاي مرتبط با نوآوري به مدیریت و بهبود یک  عنوانبهزمانی که شهر 

رقابت در عرصه  منظوربهی که رقابت در میان شهرها مطرح شد، شهرها هنگام .)Shearmur,2012:237( شوندشهر منجر می

 هاي خود جهت تشویق نوآوري داشتند و در پی آن مفاهیمی مانند شهرهاي خالقزیرساخت ارتقاالمللی سعی در بین

هاي سازي ایدهجاري(مکانی براي ت باشند)، شهرهاي نوآورهاي نو و بدیع میجایگاه طبقه خالق که داراي ایده عنوانبه(

گذاري اطالعات و دانش از (جایگاه متخصصان براي به اشتراك انیبندانشباشد) و توسعه اقتصادي می منظوربهافراد خالق 

براي توضیح علت وجود  90ي محققان از دهه .ي شهري وارد شدزیربرنامهباشد) به ادبیات طریق تحقیق و تکنولوژي می

هایی ارائه کردند که ابتدا سطح خالقیت و تشویق آن شود، مدل ارتقايدر برخی مناطق که موجب تر فضاي نوآوري جذاب

عنوان کنند. بهاي، محلی و شهرها نیز نقش اساسی را بازي میدر سطح ملی بود ولی بعدها مشخص شد که سطوح منطقه

 3و محلی 2ايسطح ملی و سپس منطقهتوسط نلسون در  1مثال جهت رسیدن به شهرهاي نوآور، سیستم ملی و نوآوري

ها، در کنار این مدل). Etzkowitz & Leydesdorff,2000:114; Saad & Zawdie, 2005:92; Inzelt,2004:983( مطرح شد

و مدل ) Rezazadeh mehrizi & Pakneiat,2008:78;Brown,2000:25; Clancy et al,2001:159( 4گانهمدل مارپیچ سه

که نوآوري در یک منطقه را منوط به تقریب جغرافیایی بین  )187:1390، رضوي و اکبري،rif,2006:250Sha( 5الماس پورتر

ریزي شهري دانند، متمرکز شد و در اینجاست که پیوندي جدانشدنی بین جغرافیا و برنامهبازیگران اصلی در آن منطقه می

ر تعریف کلی، نوآوري فرآیندي است که به یک نتیجه منجر د ).Cohdent et al,2011:153(آیدمی به وجودو شهرهاي نوآور 

در تمامی موارد شهرهاي  ).Shearmur 2012:511,( وجود نداشته است قبالًباشد که شود و به معناي راهی یا چیزي میمی

و سطح  7هدهندمیانی ارتباط يسطح الیه ،6موفق و نوآور سه سطح تشکیل شده که شامل: سطح افراد خالق ساکن در شهر

باشد. اثرات خالقیت و نوآوري از نزدیکی بین سطح افراد خالق ساکن در شهر با سطح می 8هاي نوآور شهريشرکت

هاي ترویج مهارت داخل یک محیط نوآور، راه منظوربهآید. این دو سطح در واقع هاي نوآور شهري به وجود میشرکت

شوند. در این با یکدیگر مرتبط می ندرتبهمتفاوت و حتی  کامالًهاي حالت این دو سطح در اگرچهدهند. اساسی را ارائه می

میانی  يکه این سطح، سطح الیه تولیدشدهمیان سطحی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد که در آن اثرات نوآورانه در واقع 
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کند که وآوري شهري نقش حیاتی ایفا میدر فرآیند پویایی ن دهندهارتباطمیانی  يشود. سطح الیهنامیده می دهندهارتباط

از روابط دور و  ايشبکههاي نوآور شهري در ترکیب مؤثر سطح افراد خالق ساکن در شهر و سطح شرکت وسیلهبهاین نقش 

دهند میشود. در این سطح میانی، جوامع و نهادها منابع واقعی و اصلی خالقیت و نوآوري را نشان نزدیک ایفا می

)Cohdent  et al, 2011: 153; Saad & Zawdie, 2005: 90. Inzelt, 2004: 988. Rezazadeh Mehrizi & Pakneiat, 

2008: 80. Brown, 2000: 26 .Clancy et. al, 2001: 162. Sharif, 2006: 252( .تواند کارآمد فرآیند نوآوري، زمانی می

ارائه شده و یا  هاآنمحیط محلی  وسیلهبههایی که ا و مکانطور منظم در کنار یکدیگر در فضاهباشد که عوامل مختلف به

. از )Inzelt,2004: 989; Rezazadeh Mehrizi & Pakneiat,2008:80( است، قرار بگیرد دادهرويها در شهر پروژه زمانی که

هایی ، فضاها و مکانهارسد که شهر نوآور مجهز به یک گروه از پروژهسوي دیگر براي فرآیند نوآوري ضروري به نظر می

ها و فضاها نقش اصلی هاي متفاوت محیط محلی را دارا باشد. این مکاناست که امکان تولید و انتشار دانش در سراسر الیه

باشد. سازي و غنی کردن روابط بین عوامل میدارند که هدفشان ظرفیت دهندهارتباطمیانی  يدر تعریف کیفیت الیه

هاي نوآور شهري و افراد خالق ساکن در شهر در نتیجه و تسهیل اتصال دو الیه و شرکت دهندهرتباطامیانی ي باروري الیه

سازي تعامل بین دانش محلی و باشد که در نهایت این ارتباط و تقویت دو سطح، توانمندها در مکان و فضا میاجراي پروژه

خالق ساکن در شهر در جهت ارتباط با یکدیگر بر  هاي نوآور شهري و سطح افرادو سطح شرکت گیردجهانی شکل می

کنند. در این میان فضا و مکانی نیاز است که شهر را به دستگاه سطح دانش پیچیده که در شهر جاسازي شده، تکیه می

ه آید و نوآوري محلی را در حوزها به دست میهاي نو تجهیز کند. این امر تا حدي از طریق اجراي پروژهخاصی از ایده

 يسطح متوسط یا الیه حالبااینکند. کند. در واقع چنین فرآیندي به پرورش نوآوري در شهر کمک میجهانی مطرح می

هاي اهمیت کلیدي پرورش، ترویج و تسهیل توسعه دارد که افراد خالق ساکن در شهر را به شرکت دهندهارتباطمیانی 

 :Cohdent et al.,2011: 15; Brown,2000: 32; Clancy & et. al,2001: 160; Sharif, 2006( کندنوآور شهري متصل می

شهرها و اتصال بین دو سطح افراد خالق شهري و سطح شرکت گونهایندهد که موفقیت نتایج مطالعات نشان می ).255

  بر اساس سه مدل ذیل قابل ارزیابی است. دهندهارتباطمیانی  يهاي نوآور شهري و تقویت سطح الیه

باشد که از مؤسسات مرتبط تشکیل شده و هدف آن ایجاد ذخیره و انتقال دانش لین مدل سیستم نوآوري ملی میاو

باشد که قادر به ها میگذاريدستیابی نوآوري است. دو مفهوم اصلی در این سیستم دانشگاه و سیاست منظوربهو مهارت 

-اي از نهادها و سازمانشهري مجموعه ترکوچکنوآوري و در ابعاد  سیستم ملی دیگرعبارتبهاند، انطباق با نیازهاي محلی

 & Abbasi( کنندرسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادي که تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند تالش می منظوربههایی است که 

Hajihoseini,2004:220.(  

، بازیگران اصلی در غیردولتیلت و سازمان گانه نوآوري است که در آن دانشگاه، صنعت و دومدل بعدي، مارپیچ سه

- میانی ارتباط يهاي الیهسازمان ).Saad & Zawdie, 2005: 89( باشدشهري می ترکوچکسیستم ملی نوآوري و در ابعاد 

 نوآوري و ابتکار عمل دارند وکارکسبهستند و در این  وکارکسبگانه، مانند انکوباتورهاي دهنده بر طبق مدل مارپیچ سه

)Cohdent et al., 2011: 150.( میانی  يیک الیه عنوانبهتوانند گانه دانشگاه و نهادهاي دولتی میدر مدل مارپیچ سه

   ).Etzkowitz & Leydesdorff, 2000: 109( دهنده نقش اصلی در افزایش نوآوري را ایفاء کنندارتباط

و پورتر در نوآوري چهار عامل محیط بیرونی را مطرح مدل دیگري در بررسی نوآوري شهري، مدل الماس پورتر بوده 

کند که عبارتند از شرایط عامل، شرایط تقاضا، صنایع حامی و استراتژي، ساختار و رقابت شرکت و همچنین نقش دولت می
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سطح  کند. در این مدل تأکید بر نیروهایی است که درمیکننده شناسایی و شانس را در عملکرد این چهار عامل تعیین

در مدل پورتر مکان  )Rezazadeh Mehrizi & Pakneiat, 2008: 81( کندمیشهري شرکت را به سمت نوآوري هدایت 

کند در ها تأکید میشود. پورتر بر نزدیکی مکانی خوشهاست و اهمیت نقش مکان در نظر گرفته می موردنظرخاص صنایع 

هاي و شرکت دهندهارتباطمیانی  يراد خالق ساکن در شهر، الیهها به ارتباط مؤثر سه سطح افحقیقت موفقیت خوشه

   .)Bunnell & Barter, 2002: 360( نوآور شهري بستگی دارد

 اندهاي بسیار زیادي جهت تبدیل شدن به شهرهاي نوآور انجام دادهتوسعه تالشدر این فرآیند کشورهاي درحال

هر کدام  .))Yigitcanlar,2009:230( ) و سنگاپورBunnell & Barter, 2002: 370( آن 2020 اندازچشم(مانند کواالالمپور و 

اند. تمامی شهرهاي هاي مطلوبی در جهت دستیابی به شهر نوآور لحاظ نمودهاز این شهرها در آینده خود موفقیت

و حتی شهرهاي کشورهاي  (مانند بارسلونا، مونترال، هلسینکی، ملبورن، آستین، دلفت و آیندهوون) یافتهتوسعهکشورهاي 

که با استفاده از نوآوري در حوزه شهري سعی در وارد شدن به  مثال کشورهایی مانند ترکیه و مالزي طوربه( توسعهدرحال

هاي نوین جهت رسیدن به . در همین راستا یکی از روش))Oz,2002:503( وضع موجود خود دارند ارتقاالمللی و رقابت بین

هاي عدم قطعیت به دلیلنگاري بوده که ریزي مبتنی بر سناریوهاي برنامهریزي شهرهاي نوآور روشهاین مهم در برنام

بینی گذشته پیش بر اساسریزي که آینده را هاي سنتی برنامهآن توصیه شده است. این روش با روش کارگیريبهمحیطی، 

 تواندیاست که م ییهالیبد فیط کردنضیو عر ندهیآگسترش تفکر در مورد  ،گاريونیسنار هدفنمود، متفاوت است. می

خواهد  یچه اتفاق ندهیکه در آ ستیآنگاه اصالً مهم ن رد،یصورت بگ يتفکر جد وهایسنار نیاگر هنگام تدو موردنظر باشد.

 ندهیقات آاتفا ریبر مس تواندیآماده است و م یدر مقابل هر اتفاق و در واقع شهر، سازماندولت، شرکت،  را،یافتاد. ز

اي ریزي مبتنی بر سناریونگاري ابتدا در سطح ملی و سطح منطقهبرنامه. )Fahey and Randall, 1998:80( باشد گذارتأثیر

اخیر  يهاي آمایشی) و سپس سطوح شهري نیز از این روش استفاده نمودند. این روش در دههگسترش یافت(تدوین برنامه

بینی قرار گرفته است. در این روش آینده بر اساس آینده پیش مورداستفادهرهاي دنیا ریزي شهتخصصی در برنامه صورتبه

هاي بدیل را براي شهر خود با توجه به در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت بررسی توانند آیندهریزان شهري میشده و برنامه

هاي نوآور نمود بیشتري پیدا کرده است. نمایند. این موضوع با رقابت جهانی بین شهرها و لزوم توجه به مفهوم شهر

و شیکاگو، مالمو، ملبورن، سئول، دوبلین، گالسکو، ادینبورگ، لیورپول، کاردیف و  گودیهسنشهرهاي بسیاري از جمله 

 & Shin & Lee, 2006; Kang( هاي مشترك بر اساس روش سناریونگاري تعیین کردنداندازها و هدفبلفاست چشم

Cervero, 2009; Southworth & Ruggeri, 2011 : Dovey & Sandercock, 2002; Wood, 2009; Bryson, 2007; 

Qvistrom & Saltzman, 2006; Ratcliffe & Krawczyk, 2011 ;Karrholm, 2011 .(  

اسی ها، بوروکراي بین سازمانایجاد و پرورش نوآوري، ناقص بودن روابط شبکه منظوربهدر ایران عدم وجود جو الزم 

 هاآنهمکاري را در میان  جايبهمیانی در شهر شده و رقابت  يتکه شدن الیهها باعث تکهشدید و مرز قوي بین سازمان

گونه نوآوري نداشته سیستم قانونی و اداري کشور وابسته به الگوهاي تقلیدي کشورهاي غربی بوده و هیچرقم زده است. 

هاي صنعتی و نوآورانه در حاشیه شهر مشهد و بدون ارتباط با حاضر فعالیت در حال .)Kharazmi et al, 2013:5( است

ها و شهرداري اجازه ورود افراد جدید به فرآیند تدوین طرح خصوصبههاي شهري در شهر مشهد سازمانیکدیگر قرار دارند. 

دلیل چهارچوب از پیش دهد و با وجود تخصیص منابع غنی مالی به بخش پژوهش به هاي تحقیقاتی را نمیپروژه

گیرند. عدم وجود ها و موضوعات نو در حاشیه قرار میها را نداشته و افراد با ایده، مشاوران توان نوآوري در طرحشدهنییتع
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هاي هاي بسیار و صرف هزینهکاريها و دوبارهکاريهاي شهري مشهد باعث موازينمدیریت یکپارچه شهري در سازما

میانی  ي(الیه هاي درگیر در امور شهريي سازمانرسیدن به شهر نوآور، وظیفه منظوربهبراین بناگزاف شده است. 

هاي صنعتی و افراد خالق است. در این ها در فضا و مکان و تقویت تعامالت بین این فعالیت) به کار بردن پروژهدهندهارتباط

توانند افراد باشد که میهاي درگیر در امور شهري میازماندهنده در شهر مشهد سمیانی ارتباط يپژوهش منظور از الیه

هاي درگیر در امور افتد. سازمانهاي نوآور متصل نمایند که در جریان این اتصال نوآوري اتفاق میخالق را به سازمان

میانی  يیهترین عناصر سطح الهایی که به نوعی سهمی در مدیریت شهري دارند. یکی از مهمشهري به معناي سازمان

هاي هاي صنعتی هستند. سازمانها نقش رابط بین افراد و شرکتهاي حامی هستند که این سازمانسازمان دهندهارتباط

هاي کلیدي در سطح سازمان دیگرعبارتبهها یا باشند. این سازمانهاي حامی میدرگیر در امور شهري نوعی از این سازمان

کشاورزي، میراث فرهنگی و گردشگري،  از: صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاداستان خراسان رضوي عبارتند 

در شهر  هاآنکه اداره کل  زیستمحیطبازرگانی، آب و فاضالب، برق، گاز، مخابرات، شهرداري، راه و شهرسازي و حفاظت 

هاي سازي، شهرداري مشهد، شرکت شهركسازمان راه و شهر) 122:1390(مطالعات آمایش خراسان رضوي، مشهد واقع شده است

میانی در شهر  يالیه عنوانبهصنعتی، و دانشگاه فردوسی شهر مشهد بیشترین تأثیر را در باال بردن نوآوري در شهر دارند و 

 شوند. با توجه به نوپا بودن نهادهاي نوآور در شهر مشهد وهاي نوآوري شهري میمشهد باعث پیوند افراد خالق با شرکت

هاي نوآور در شهر اند یک ارتباط منطقی بین افراد خالق و شرکت، نهادهاي نوآور نتوانستههاآنعدم تعامل مستمر بین 

  میانی در شهر مشهد است. يایجاد کنند و این امر به دلیل عدم حضور و یا حضور غیر مؤثر الیه

گذاري ن صورت که سازمان راه و شهرسازي با پایهها در شهر متفاوت بوده بدیدر واقع نمود هر یک از این سازمان 

هاي نوین و نوآوري در جهت پیوند سه الیه در سطح شهر مشهد گام برداشته شهرك مهرگان مشهد با تأکید بر فناوري

گیري هاي شهري نیز در اتصال افراد خالق به فرآیندهاي تصمیممیانی در شهرداري مانند مرکز پژوهش ياست. وجود الیه

 تواند ارتباط افراد خالق و نوآور به صنایع موجود در مشهدمیانی می يشهرداري مؤثر است. همچنین صنعت که وجود الیه

محل حضور افراد خالق در سطح شهر  عنوانبههاي صنعتی) را تسهیل نماید. در نهایت نهاد دانشگاه مثال خوشه عنوانبه(

ین نهاد باعث اتصال افراد خالق از دانشگاه به جامعه خواهد شد. خروجی این مشهد بررسی شود که وجود الیه میانی در ا

 )135(همان، این شهر 1404مؤثر انجام شود شهر مشهد را به سمت جایگاه شهر نوآور بر اساس افق  صورتبهفرآیند اگر 

هاي نوآوري خالق،  شرکت رهنمون خواهد ساخت. هدف کلی در این تحقیق بررسی شرایط موجود در اتصال سه الیه افراد

هاي هاي سازمانگذاريهاي درگیر در امور شهري در مشهد می باشد. همچنین بررسی سیاستشهري از طریق سازمان

تقویت رابطه افراد خالق  منظوربه) هاآنهاي انجام شده توسط ها و پروژه(از طریق بررسی طرح هاآنشهري و نحوه عملکرد 

انداز شهر مشهد و همچنین شرایط عدم و چشم 1404باشد. با توجه به افق بی به نوآوري شهري مییاها در دستو شرکت

توسعه مانند ایران، این تحقیق به دنبال پیش بینی آینده شهر مشهد و گسترش سناریوهاي اطمینان در کشورهاي درحال

  باشد.مرتبط در راستاي ارتباط سه الیه فوق الذکر می
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   هشاهداف پژو -1-3

هاي شهري با استفاده از اجراي تعیین وضعیت پتانسیل شهر مشهد براي حرکت به سمت شهر نوآور با محوریت سازمان -

  ها و فضاهاي شهري؛ها در مکانپروژه

میانی) با استفاده از  ي(الیه هاي واسطگیري شهر نوآور با محوریت سازمانتدوین و ارزیابی سناریوهاي محتمل در شکل -

  شهر مشهد و بررسی پیامدهاي سناریوهاي تدوین شده؛در کالن 1404ها در فضا و مکان در افق راي پروژهاج

گیري شهر نوآور در مشهد با توجه به وضعیت حال و توسعه راهبردهاي مورد نیاز جهت نیل به سناریو مطلوب شکل -

  آینده.

   هاي پژوهشسؤال -1-4

(افراد خالق شهري) و  ي اولیک حلقه اتصال بین الیه عنوانبههاي شهري) زمان(سا ي میانیوضعیت عملکردي الیه -

  شود؟نوآوري شهري در مشهد چگونه ارزیابی می ارتقا منظوربههاي نوآور شهري) (شرکت ي دومالیه

تفاده از اجراي ي میانی با اسگیري نوآوري در سطح شهري در مشهد با تمرکز بر نقش الیهسناریوهاي محتمل براي شکل -

  ها در فضا و مکان، در آینده چیست و پیامدهاي هر سناریو چگونه خواهد بود؟پروژه

گیري شهر با توجه به وضعیت حال حاضر و آینده راهبردهاي اصلی و مناسب جهت نیل به سناریو مطلوب جهت شکل -

  نوآور در مشهد کدام است؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

هاي اصلی براي حمایت از تولید یکی از اولویت عنوانبهارتقإء سیستم نوآوري  یافتهتوسعهورهاي در بسیاري از کش

هاي نوآوري نقش مهمی در شکوفایی هر ملت در بازار اجراي موفقیت آمیز سیاست ).370:1390(رضوي و اکبري، باشدملی می

و ) Shearmur, 2012: 510( باشدشد اقتصادي مینوآوري کلید ر). Salami & Soltanzade, 2012: 212( جهانی دارد

. سطح دیگر نوآوري، محلی بوده که )Viotti, 2002: 11( شودداري یاد میموتور توسعه سرمایه عنوانبهاز آن  دیگرعبارتبه

-وط به شرکتي محلی مربزا و محلی بوده و این زمینهاي درونباشد. در واقع نوآوري مقولهکننده رشد اقتصادي میهدایت

آفرینی رابط بین نهادها نقش عنوانبهباشد و نوآوري هاي خاص خود میهاي نوآورانه است. هر محل داراي نهادها و فرهنگ

ارتقإء زیرساخت در شهرهاي نوآور در کشورهاي  منظوربهکند. یکی از مسائل اصلی در ایجاد و تشویق نوآوري می

است  ذکرشدهحل موانع در این شهرهاست. موانع اصلی نوآوري که در این شهرها  توسعه شناسایی و تالش در جهتدرحال

هاي مناسب جهت اتصال دو سطح افراد هاي زیرساخت، عدم وجود قوانین و همچنین فقدان مکانیسماعم از: محدودیت

   ).Shcarmar, 2012: 515( باشدمیانی می يهاي نوآور از طریق سطح الیهخالق و شرکت

حل کوتاه مدت یک راه عنوانبهتوسعه نباید انتقال تکنولوژي و سرمایه ران نیز مانند سایر کشورهاي درحالدر ای

اي بخشی از یک استراتژي بلندمدت براي نوآوري و یادگیري ریشه عنوانبهافزایش تولید و امکانات باشد بلکه باید  منظوربه

طه سه الیه در ایران بسیار ضعیف و در بسیاري موارد بین افراد خالق و . راب)Saad & Zawdie, 2005: 89( آوري باشدفن

تکه شدن و رقابت بین باعث تکه هاآنها بوروکراسی و مرز جدید بین ها تعامل وجود ندارد و حتی در سطح سازمانشرکت

تورات از باال است و فضاي ها همچنان وابسته به دسگیري در بین و سطح سازمانهاي واسط شده است. تصمیماین سازمان
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هاي واسط در سطح شهر فراموش شده است. شهر مشهد با توجه به حجم وسیع سرمایه انسانی و ها در این سازماندانشگاه

هاي چشمگیري در ها، پارك علم و فناوري، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی پیشرفتداشتن مراکز نوآوري مانند دانشگاه

هاي خالقانه در داخل مناطق و کرده است. ولیکن یکی از مشکالت عمده فقدان ظهور و توزیع ایدهبهبود سیستم نوآوري 

بسیاري از مشکالتی که در شهرهاي فعلی وجود دارد ناشی از همچنین ارتباط ضعیف بین جوامع مختلف است. همچنین 

اي است و مهمتر از همه هاي شهري و منطقههاي شدید سیستمریزان در رویارویی با مشکالت و پیچیدگیناتوانی برنامه

یران شهري براي رویارویی با این گریزان و تصمیمگرا هستند. در همین راستا برنامهفاقد یک رویکرد آینده هاآناین که 

 د.نگاري برآمدننگاري و سناریوهاي آیندهها و تکنیکیري روشکارگبههاي شهري در پی استفاده و مشکالت و پیچیدگی

پایدار مبتنی بر اقتصاد شهر مشهد بر اساس طرح آمایش استان خراسان رضوي شهري با توسعه 1404افق  اندازچشم

محور، پیشرو در بخش خدمات و گردشگري مذهبی در تعامل سازنده با سایر شهرهاي کشورهاي منطقه و جهان دانایی

 بردن دانش و فناوري به دنبال تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و باال منظوربه. شهر مشهد )72:1390(رهنما و آقاجانی، است

گردد و خدمات مبتنی بر باشد. همچنین در این افق مشهد تبدیل به مرکز نوآوري و خالقیت علمی و فناوري میجامعه می

 ارتقايمشهد  شوند. بر اساس این طرح راهبردهاي توسعه شهرستان مشهد براي شهرتولید دانش در مشهد متمرکز می

  ).128-124(همان، اندبینی نمودهمحوري را پیشهاي کیفی آموزش عالی و توسعه تحقیقات کاربردي در زمینه داناییشاخص

هاي آینده نگاري و ها و تکنیکیري روشکارگبهالذکر، استفاده و هاي شهري فوقبا توجه به مشکالت و پیچیدگی

اي برخوردار است. همچنین به تناسب گیران شهري از جایگاه برجستهریزان و تصمیمهسناریونگاري در حوزه فعالیت برنام

شهر مشهد، که رویکرد طرح گیري شهر نوآور در کالنشهر مشهد، اهمیت تحلیل سناریوهاي شکل 1404انداز افق چشم

  کند. تحقیق حاضر است اهمیتی مضاعف پیدا می

  ي پژوهشپیشینه -1-6

نقش مهمی در محافل  1980ي ب صنعتی در هسته توسعه اقتصادي و رشد قرار گرفت و از اواخر دههنوآوري از انقال

که  1970ي هاي دانشگاهی ایفاء کرد، که در پی چند مرحله مجزا به وجود آمد. اولین مرحله در دههسیاسی و بحث

ي طور کامل در بین دههاست. روند دوم به هاي بعد از جنگ بودهاجتماع کینزي که حاکم بر الگوي اقتصادي در طول سال

 ).Shearmur, 201: 510( توسعه بوده استپدید آمد که در نتیجه باال رفتن تولیدات در کشورهاي درحال 1980و  1970

اي مطرح شد. استراتژي توسعه اقتصاد به سمت شهرها و مناطق در شهر نوآور در سطح محلی و منطقه 1990 يدر دهه

 Bonet et( هاي الندري، فلوریدا و شوستر استتأثیر نوشتههانی قرار گرفت. مفهوم شهر نوآور تا حد زیادي تحتاقتصاد ج

al,2011:5 .(  

پیشنهاد یک فضاي  2001نامد که در سال یگیت کالنار در تحقیقی دیگر سنگاپور را شهري با تغییرات دائمی می

یک پروژه مبتنی بر دانش و  عنوانبه  One – Northه شده است. پروژه آل براي زندگی در هماهنگی با انرژي دادایده

حفظ محیط خالقانه و افزایش نوآوري سعی بر حفظ  منظوربهنوآوري در حوزه منطقه شهري سنگاپور اجرا شده و 

ر در (افراد خالق شهري)، آموزش استعدادهاي جدید و جذب استعدادهاي مهاجر است. در سنگاپو استعدادهاي محلی

  حفظ محیط نوآوري شده است. منظوربهتعامل چهره به چهره در محیط شهري 
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 ياند که از اوایل دههاند بر این عقیدهطبق تحقیقی که براي کواالالمپور انجام داده 1بونل و بارتر 2002در سال 

-شهر تاسیس دانشگاه چند رسانه شهر شود. در اینکواالالمپور دستخوش تغییراتی شد تا بتواند تبدیل به یک جهان 1990

ترین عوامل توسعه منطقه شهري گذاري و طبقه خالق از مهمجذب سرمایه منظوربهاي و پرورش محیطی نوآورانه 

بنیان و نوآورانه بر در راستاي تبدیل کواالالمپور به شهري با اقتصاد دانش 1996در سال  MSCباشد. پروژه کواالالمپور می

  .2باشدشهرهاي مهم دنیا میپیشنهاد شد که هدف آن تقویت چهره کواالالمپور و اتصال به جهان 2020 اندازاساس چشم

اند. که در یگیت کالنار و دیگران پژوهشی در مورد شهر ملبورن انجام داده 2008در سال  و 3شاو 2003در سال 

آوري بوده و توسعه منطقه شهري خالق با هدف ملبورن بر دانش و نو 2030انداز زیربناي توسعه اقتصادي و چشم هاآن

ي ها در این شهر الیهترین الیهپایدار و حمایت از اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوري است. یکی از موفق وکارکسبتقویت 

هري میانی یا همان دانشگاه بوده که باعث ایجاد و پرورش نوآوري در ملبورن شده و نقش مهمی در شکوفایی افراد خالق ش

- هاي صنعت میها و خوشههاي انسانی داشته است. در این شهر تالش بر نزدیکی فضایی و مکانی بین دانشگاهو سرمایه

  باشد.

باشد، در تحقیق خود براي شهر آیندهوون که شهري مرکزي در منطقه صنعتی هلند می 4ارگازاکیس 2004در سال 

-بنیان و نوآورانه را پیشنهاد دادهآوري دانشتوسعه این شهر، فن منظوربههاي دولتی کند که در این شهر سازمانعنوان می

(ایجاد  مکانی براي پرورش افراد خالق و نوآور) و شهرداري عنوانبه( اند. دو بازیگر مهم در نوآوري آیندهوون دانشگاه

  باشد.ها در شهر) میپروژه

ورد دو شهر مونترال و بارسلونا تحقیقی انجام دادند. در در م 6کوهدنت و دیگران 2011و سال  5لئون 2008در سال 

پرورش خالقیت در مقیاس  منظوربهها ها و مکانابارسلونا و مونترال، فض 2001هایی که در سال این دو پژوهش طرح

المللی بینمحلی سازماندهی شده را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که این شهرها نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح 

هاي مختلف نوآوري پرجنب و جوش هستند. ایجاد و توسعه نوآوري و خالقیت در هر دو شهر مونترال و نیز در زمینه

صورت گرفته است که این الیه در مونترال موسسات دانشگاهی و در » هاي ملی واسط سازمان«بارسلونا از طریق تقویت

در واقع هدف تقویت این الیه در نهایت شکوفایی نوآوري و خالقیت در مکان و باشند. بارسلونا شوراي شهر و شهرداري می

  باشد. فضاي شهري می

انجام شد که در آن آستین یکی از اولین شهرهاي ایاالت متحده  2009در سال  7تحقیق دیگر توسط یگیت کالنار

ترین بخش ها در رابطه با نوآوري یکی از مهممعرفی و اهمیت اقتصاد نوآورانه و دانش بنیادانه را به رسمیت می شناسد. 

  هاي نوآور شهري می باشد. میانی) و شرکت يیک الیه عنوانبه( شهري ایجاد جو نوآوري از طریق تقویت ارتباط دولت

داند و امروزه هلسینکی به یک همچنین او شهر هلسینکی فنالند را شهري با توسعه مبتنی بر دانش و نوآوري می

آور تبدیل و موفق به رشد قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه خالقیت شده است همچنین با توسعه فعالیت منطقه نو

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در حال حاضر تبدیل به خوشه تکنولوژي شده است.

                                                
Bunnell & Barter ١  

nitc.mosti.gov http://٢  
Shaw ٣ 
Ergazakis ٤  
Leon ٥ 
Cohdent et al ٦ 

Yigitcanlar ٧ 
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بقه طوالنی در یگیت کالنار و دیگران در پژوهش در شهر دلفت در هلند ادعا کردند که این شهر سا 2009در سال 

شود. دولت محلی در سه فاز به مشکالت فعالیت هاي صنعتی دارد و بیکاري مشکل اصلی براي دولت محلی محسوب می

شهر دانش نامگذاري شده و  عنوانبه) شهر دلفت 1990 يالعمل نشان داده است. در فاز سه (اواسط دههبیکاري عکس

ها محلی، دانشگاه وکارکسبشبکه ارتباطات،  ارتقاشهر نوآور از طریق  هاي محلی مسئول حرکت دلفت به سمت یکدولت

تبدیل  منظوربهمیانی  يترین برنامه ها در شهر دلفت تقویت الیهباشند. بدین ترتیب یکی از مهمو موسسات تحقیقاتی می

  باشد.شدن به یک شهر نوآور و رقابت با سایر شهرها در عرصه جهانی می

  ر چند شهر در رابطه با شهرهاي نوآور و دانش بنیان تحقیقاتی ارائه شده شده که عبارت است از:در ایران نیز د

هاي شهر اصفهان را براي تبدیل ها و قابلیتهاي موفقیت و محدودیتتعدادي از شاخص 2013فرهنگی در سال 

یابی به شهر نوآور ورتی براي دستهاي دانش و شهرداري را ضرکند. او همکاري خوشهشدن به یک شهر نوآور مطرح می

- پوشانی نهادهاي مختلف را از موانع اصلی رسیدن به این مهم برمیداند. همچنین ساختار سیاسی متمرکز و عدم هممی

  شمارد.

هاي کلیدي براي رسیدن مشهد به نوآوري را رابطه بین صنعت و یکی از مکانیسم 2013خوارزمی و دیگران در سال 

اي در ایران و در سطح محلی در شهر مشهد است. اند. هدف پژوهش بررسی سیستم نوآوري ملی و منطقهددانشگاه می

گذاري را از موانع مهم تبدیل مشهد به یک شهر همچنین بوروکراسی شدید، عدم توجه به حقوق مالکیت معنوي و سرمایه

  دهد.نوآور مورد توجه قرار می

پردازد. هاي صنعتی و نقش آن در ایجاد یک شهر نوآور میرسی خوشهدر مشهد به بر 2013خوارزمی در سال 

کند و نقش هاي خوشه در یک منطقه خاص بازي میکند دانشگاه نقش حیاتی را در پیشبرد فعالیتهمچنین عنوان می

  تري در ایجاد موفقیت دارد.مهمتر و اصلی

ي اخیر در ها که در دههد شده است. یکی از روشهاي مختلفی پیشنهاریزي شهرهاي نوآور روشبرنامه منظوربه

باشد. در واقع مفهوم سناریو بعد از رو شده روش سناریونگاري میبهاي روریزي شهري با استقبال گستردهادبیات برنامه

بیت خود کم محبوهاي سنتی کمریزي با روشدر این دوره برنامه .(Schwartz, 1998: 57) جنگ جهانی دوم ظهور پیدا کرد

با درك  يالدیم 1970 يبعد از بحران دهه. (Ringland, 2006: 98) را از دست داد و سناریونگاري جایگزین آن شد

-و اوایل دهه 1960ي در دهه. کرده است دایپ يشتریب تیعموماین روش  ها،تیرفتن قطع نیشدن جهان و از ب تردهیچیپ

-سال پیش بینی می 30تا  20کلی توسعه و تغییرات آینده تدوین و براي  ریزي بر اساس تعیین یک نمايبرنامه 1970ي 

هاي ریاضی بوده است. در طول سازيشبکه و مدل وتحلیلتجزیههاي زمانی، ریزي بر طبق سريشد. در این دوره روند طرح

اقتصادي و تحوالت اجتماعی  دید به آینده تغییر کرده و با توجه به اختالالت ناگهانی و قابل توجه 1980و  1970ي دهه

  ).Ratcliffe & Krawczyk, 2011: 664( قابل تصور بوده باشد قبالًبینی و آن طور که رسد آینده قابل پیشبه نظر نمی

بلکه به دنبال روش  کنند،یانتخاب نم يزیربرنامه يرا برا یسنت يهاروش گریمانند فرانسه د افتهیتوسعه يکشورها

 هستند. نگاريویدر سنار شرویپ ي: انگلستان و فرانسه از جمله کشورهارینظ ییکشورها هستند.نگاري ویربه نام سنا يدیجد

از  يهمچون تعدادو  شودیمتداول استفاده نم يهااز روش گرید يزیربرنامه يبرا زیتوسعه ندر حال يدر کشورها

اند که دهیبرگز ندهیتوسعه آ يبرا کارآمد یابزار و روش انعنوبهرا  نگاريویسنار هیبر پا يزیربرنامه افتهیتوسعه يکشورها

تجربیات موفق کشورهاي  بر اساسدر ایران نیز این روش  اشاره کرد. هیو ترک يهمچون مالز ییشورهابه ک توانیم
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کشور شرح ریزي راهبردي ریزي مورد قبول واقع شده و توسط دفتر برنامهروشی کاربردي در برنامه عنوانبه یافتهتوسعه

ریزي سازي طرح آمایش سرزمین بر پایه سناریونگاري اعالم نمود تا برنامههاي کشور در جهت پیادهخدماتی را براي استان

  .)1384(توفیق، در جهت تحقق آن انجام گیرد

 ترینهمماز  یکی عنوانبهگیرد، سناریونگاري انجام می 2006در سال  1مجمع جهانی اقتصاد که توسط یدر تحقیقات

مثال چین براي تبدیل شدن به قدرت اقتصادي  عنوانبهریزي در سطح منطقه و کشورها انجام شده است. ها در برنامهروش

رویارویی با  منظوربهاند. در هند نیز تدوین کرده 2025بزرگ در دنیا و گسترش حوزه نفوذ بازارهاي خود سناریویی تا سال 

گذاري و سرمایه وکارکسبمحیطی و غیره و همچنین باال بردن اجتماعی، زیستمشکالت و چالش هاي اقتصادي، 

این باشد. تدوین کرده که هدف آن ها دست یابی به موفقیت اقتصادي و اجتماعی پایدار می 2025سناریوهایی تا سال 

و با رویکرد  ملیروسیه، عربستان سعودي و گروهی از کشورهاي دیگر را در سطح دیگري مانند:  موسسه کشورهاي

  ).World Economic Forum,2006:4( قرار داده است موردمطالعهسناریونگاري 

اند که استفاده کرده نگاريویسنارریزي منطقه و شهر انجام گرفته است از روش که در زمینه برنامه تحقیقات مختلفی

 عبارتند از:

روش سناریونگاري جهت  کارگیريبهاندونزي با عنوان  دردر استان بلینگوان  2محمود 2011در سال در تحقیقی که 

انداز این استان را روش سناریونگاري عنوان ها در تعیین چشمسرترین روشیاز م ریزي توسعه انجام داده است، یکیبرنامه

  باشد.گاري میهاي توسعه منطقه، برنامه آمایش سرزمین بر مبناي سناریوننیازاز پیش دارد که یکیکند و بیان میمی

هاي مشترك شهرهایی اندازها و هدفروش سناریونگاري را در تعیین چشم 2011در سال  3رادکلیف و کائوزیک

  اند.ریزي دانستهترین روش برنامهمانند دوبلین، گالسکو، ادینبورگ، لیورپول، کاردیف و بلفاست مهم

هاي گذاريراکز شهري خود با استفاده از سرمایهو شیکاگو در بازسازي م گودیهسنشهرهاي آمریکایی مانند 

 ;Qvistrom & Saltzman, 2006( هاي بازسازي کلیدي، مالمو سوئد در پروژه)Southworth & Ruggeri, 2011( استراتژیک

Karrholm, 2011 ،(سئول کره جنوبی در احیا منطقه شهري )Shin & Lee, 2006; Kang & Cervero, 2009،(  ملبورن

و در نهایت دوبلین ایرلند  )(Dovey & Sandercock, 2002; Wood, 2009 وکارکسبلیا در بازسازي منطقه و ایجاد استرا

 اند.روش سناریونگاري را مبنا قرار داده )Bryson, 2007( در بازسازي شهري

 1404وسعه کشور در افق انداز تو سند چشم گرددیکشور برم يساله 5 يهابه برنامه سناریونگاري يسابقه رانیدر ا

 يآن محورها بر اساساست که  رانیا ينگارانهندهیو آ کیسند تفکر استراتژ نیرا نشانه گرفته است، اول ندهیآ يکه دو دهه

کشور  يهاهر کدام از استان ،ياکار منطقه میشده و با انجام تقس نیو تدو یمختلف طراح يهاکشور در بخشي توسعه

. در حال حاضر استان همدان اندمطلوب کشور گشته ندهیخود جهت تحقق آ يهاتیمتناسب با قابل ییهاتیدار مسئولعهده

ریزي بر پایه سناریونگاري پیشگام و براي استان مطالعات دقیقی انجام داده و باشد که در امر برنامهاولین استانی می

همچنین استان خراسان  ).1392:57،و محمود زاده  (خزایی ستسناریوهاي متفاوتی براي توسعه همه جانبه در استان نوشته ا

  اي استفاده کرده است. رضوي نیز اولین استانی بوده که از روش سناریونگاري شش مرحله

                                                
Economic Forum World ١  

2 Mahmud 
3 Ratcliffe & Krawczyk 
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تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها، نوآوري در شهرها در سطوح میانی مورد بررسی قرار گرفته و نقش  بر اساس

نهادها پررنگ شده است. اما در این پژوهش عالوه بر نهادهاي تعامل و یادگیري مانند دانشگاه، نهادها و تعامالت میان 

هاي نوآوري نیز در شهر مشهد مورد سطح میانی در نظر گرفته شده و ابعاد و شاخص عنوانبههاي شهري نیز سازمان

هاي رگذاري و عدم قطعیت ابعاد و شاخصبررسی قرار گرفته است. همچنین به بررسی وضعیت آینده محتمل از طریق اث

  انداز شهر مشهد پرداخته شده است.نوآوري در افق چشم

  ها) و روش پژوهشمواد (داده -1-7

  روش گردآوري اطالعات - 1- 7- 1

  هاي گرداوري اطالعات در این تحقیق به شرح ذیل می باشد:ترین روشمهم

از طریق مطالعه کتب و مقاالت داخلی و خارجی و جستجوهاي اي: با هدف بررسی ادبیات موضوع بررسی کتابخانه

  نوآوري در شهر؛ ارتقاهاي شهري در اینترنتی در منابع معتبر و کشف عوامل مؤثر بر نقش سازمان

 منظوربهپرسشنامه: تهیه پرسشنامه و قرار دادن این پرسشنامه ها در اختیار استادان، صاحبنظران و متخصصان 

  نوآوري؛ ارتقاهاي شهري در ت بندي عوامل مؤثر بر نقش سازمانارزیابی و اولوی

-تدوین و تفسیر سناریوهاي محتمل براي رسیدن کالن منظوربهنظران مصاحبه: مصاحبه با افراد متخصص و صاحب

  هاي شهري و تعیین راهبردها؛شهر مشهد به شهري نوآور با تکیه بر نقش میانی و واسط سازمان

  هاي شهري مربوطه در رابطه با نوآوري. شامل اسناد و مدارك سازمان اطالعات ثانویه:

(اسنادي) و سپس  اينوآوري، ابتدا از روش کتابخانه ارتقاهاي درگیر در امور شهري در کشف نقش سازمان منظوربه

ام شده است. در ادامه هاي نیمه ساختاریافته با متخصصان، اقدساخته و مصاحبهمیدانی از طریق پرسشنامه محقق صورتبه

، مصاحبه نیمه ساختاریافته با هاآنهاي شهري و تفسیر نوآوري با تکیه بر سازمان ارتقاتدوین سناریوهاي  منظوربه

  متخصصان انجام شده است.

رسیدن به اهداف تحقیق و  منظوربهباشد بنابراین در این پژوهش چون روش سناریونگاري منطبق بر نظر خبرگان می

آوري اطالعات در شهر مشهد نیازمند جمعنوآوري در کالن ارتقا منظوربههاي درگیر در امور شهري سی نقش سازمانبرر

هاي صنعتی و دانشگاه فردوسی مشهد بوده، لذا جامعه آماري هاي راه و شهرسازي، شهرداري مشهد، شرکت شهركحوزه

باشد. هاي صنعتی میي، شهرداري مشهد و شرکت شهركاین پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان راه و شهرساز

(مرحله سوم تحقیق) نیازمند کسب اطالعات از افراد  هاي شهري در باال بردن نوآوريارزیابی نقش سازمان منظوربه

هش هاي مختلف راه و شهرسازي، دفتر پژودانشگاهی، شهرداري، صنعتی و راه و شهرسازي بوده است. که این افراد از حوزه

اند. جهت تدوین و تفسیر هاي صنعتی و دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدهمنابع انسانی شهرداري مشهد، شرکت شهرك

هاي تخصصی نیمه ساختاریافته بوده که تعداد افراد و توسعه سناریو و بررسی پیامدهاي آن، محقق نیازمند انجام مصاحبه

  اند.شونده با روش گلوله برفی انتخاب شدهمصاحبه
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  روش تحقیق -2- 7- 1

توان بر اساس آن کنترل نمود. البته تعداد شود که آینده محتمل را میاي شناخته میوسیله عنوانبهسناریو 

دهند از عواملی که اي را تشکیل میطور کلی سناریوها مجموعهمتفاوت است ولی به هاآنسناریوها معموالً بسته به اهداف 

بینی کند که چه چیزي تواند پیشو عواملی که می توانند اتفاق بیفتند ولی سناریو در حقیقت نمیممکن است اتفاق بیفتد 

  . (Fahey & Randall, 1998: 82) واقعی و قطعی اتفاق خواهد افتاد طوربه

فی هاي مختلباشد. در این روش، آیندهدر این پژوهش روش آینده مورد انتظار می مورداستفادهنگاري روش سناریو

شود چگونه نیروهاي مختلف باید در جهات تعیین شده قرار گیرند گیرد و عنوان میریز قرار میتمرکز اصلی برنامه عنوانبه

  ).Ratcliff, 2000: 669( تا این آینده ها شکل گیرند

گام میاي است. این روش سناریونگاري فرآیندي است که داراي شش ها سناریونگاري شش مرحلهیکی از این روش

  :(Fahey & Randall, 1998: 82) باشد و دو فرض اساسی بر این شش گام حاکم است

  سناریوها باید بر روي نیازها، اهداف و برنامه ها تمرکز کنند؛

  داراي روابط سازگار داخلی با یکدیگر باشند. منطقی باشند و و ساختاریافته باید سناریوها

  از: شش گام فرآیند سناریونگاري عبارتند

 گیريتصمیم و فکري تمرکز بر مؤثر سازمانی جریانات وتحلیل شناسایی -گام اول  

گیري و یا همان سؤال پژوهش است. سؤال پژوهش این است که سناریوهاي هدف این مرحله، تعیین تمرکز تصمیم

  هاي شهري چیست؟ گیري نوآوري در سطح شهر مشهد با تمرکز بر سازمانمحتمل در شکل

 گیريتصمیم کلیدي فاکتورهاي تعیین -گام دوم  

باشد که این مرحله هاي درگیر در امور شهري در باال بردن نوآوري میهدف این مرحله، تعیین عوامل کلیدي سازمان

  شود.اي و مطالعه مبانی نظري این عوامل شناسایی مینیز بر پایه روش کتابخانه

 یمحیط کلیدي نیروهاي تحلیل و شناسایی -گام سوم  

بندي عوامل مؤثر بر عوامل کلیدي و نیروهاي محیطی، خروجی مرحله دوم شناسایی و اولویت منظوربهدر این مرحله 

نظران و متخصصان قرار داده شده تا این عوامل را در دو بعد درجه در قالب یک پرسشنامه در اختیار استادان، صاحب

. با توجه به اینکه براي توسعه سناریوها الزم است از نظر متخصصان بندي کنندتأثیرگذاري و درجه عدم اطمینان اولویت

هاي راه و شهرسازي، ) لذا براي رسیدن به این منظور تعدادي از متخصصان در حوزهRingland, 2006: 670( استفاده شود

ن مرحله کمی هاي صنعتی و دانشگاه شهر مشهد انتخاب خواهند شد. روش پژوهش در ایشهرداري مشهد، شرکت شهرك

ها با استفاده نسبت به پاالیش اطالعات اقدام شده است. خروجی پرسشنامه SPSSاست و بر اساس نرم افزار تحلیل آماري 

هاي بحرانی سناریو، نتایج این استخراج پیشران منظوربهاز آمار توصیفی و آزمون آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته و 

  ) قرار داده شده است.3*3( تایی9نی اثرگذاري/ عدم اطمینان ها در ماتریس بحراآزمون
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 سناریو منطق ایجاد -گام چهارم  

اي هاي بحرانی سناریو بر اساس نظرات متخصصان به گونهدر این مرحله با هدف شکل دادن منطق سناریو، پیشران

  رد.قرار داده شده تا نقش همه این عوامل پیشران دیده شود و منطق سناریو شکل گی

 انتخاب و تشریح دقیق سناریو - گام پنجم  

هاي تدوین سناریوهاي محتمل، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و با قرار دادن پیشران منظوربهدر این مرحله 

نظران و متخصصان و  سناریوهاي محتمل براي باال بحرانی سناریو کشف شده در مرحله قبل در اختیار استادان، صاحب

نظران از طریق روش گلوله برفی صورت شود. در این مرحله انتخاب متخصصان و صاحبوري در شهر تدوین میبردن نوآ

پذیرد تا محقق اطمینان پیدا کند که حجم نمونه کافی است. در این مرحله با توجه به روش گلوله برفی تعدادي از می

ي شهرداري و چند متخصص از نفر از متخصصان حوزهمتخصصان راه و شهرسازي، چند از متخصصان حوزه دانشگاه، چند 

اند. همچنین در این مرحله از روش آنالیز موضوعی هاي صنعتی در توسعه سناریوهاي محتمل همکاري کردهشرکت شهرك

  استفاده شده است.

 دالیل تصمیم بر اساستفسیر سناریو  -گام ششم  

ي قبل و تعیین میزان روایی این سناریوها و مرحله هدف این مرحله تفسیر سناریوهاي محتمل انتخاب شده در

تفسیر سناریوها و تدوین راهبردها همانند مرحله قبل از  منظوربهتدوین راهبردها براي رسیدن به سناریو مطلوب است. 

وها با چند تعیین روایی سناری منظوربهنظران و متخصصان انجام شده و ساختاریافته با استادان، صاحبطریق مصاحبه نیمه

قرار  وتحلیلتجزیهها مصاحبه شده و نظرات آن ها در قبال روایی هر کدام از سناریوها مورد نفر از متخصصان از این بخش

گرفته است. همچنین روش به کار گرفته شده در این مرحله آنالیز موضوعی است. الزم به ذکر است گام پنجم و ششم در 

  .)Fahey  & Randall, 1998,82( ام شده استنظران انجقالب مصاحبه با صاحب

  )پژوهش(بخش عملی  ي پژوهشمحل اجرا -1-8

هاي درگیر دهنده در شهر مشهد سازمانالیه میانی ارتباط موردمطالعهدر این پژوهش محل اجراي آن شهر مشهد و 

ند که در جریان این اتصال نوآوري اتفاق هاي نوآور متصل نمایتوانند افراد خالق را به سازمانباشد که میدر امور شهري می

هاي ها نقش رابط بین افراد و شرکتهاي درگیر در امور شهري بوده که این سازمانافتد. منظور از الیه میانی سازمانمی

ن هاي کلیدي در سطح استان خراسان رضوي عبارتند از: سازمااین سازمان دیگرعبارتبهها یا صنعتی هستند. این سازمان

هاي صنعتی و دانشگاه شهر مشهد بیشترین تأثیر را در باال بردن نوآوري راه و شهرسازي، شهرداري مشهد، شرکت شهرك

شوند. در واقع هاي نوآوري شهري میي میانی در شهر مشهد باعث پیوند افراد خالق با شرکتالیه عنوانبهدر شهر دارند و 

گذاري شهرك مهرگان فاوت بوده بدین صورت که سازمان راه و شهرسازي با پایهها در شهر متنمود هر یک از این سازمان

ي هاي نوین و نوآوري در جهت پیوند سه الیه در سطح شهر مشهد گام برداشته است. وجود الیهمشهد با تأکید بر فناوري

گیري شهرداري مؤثر ي تصمیمهاي شهري نیز در اتصال افراد خالق به فرآیندهامیانی در شهرداري مانند مرکز پژوهش

مثال  عنوانبهتواند ارتباط افراد خالق و نوآور به صنایع موجود در مشهد(ي میانی میاست. همچنین صنعت که وجود الیه
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محل حضور افراد خالق در سطح شهر مشهد بررسی  عنوانبهخوشه هاي صنعتی) را تسهیل نماید. در نهایت نهاد دانشگاه 

ي میانی در این نهاد باعث اتصال افراد خالق در دانشگاه به جامعه خواهد شد. مدل مفهومی تحقیق در هشود که وجود الی

 بوده ودیدگاهی اقتصادي  نشات گرفته که این مکتب مکتب توانمندياین مدل در وهله اول از  آمده است. 1-1شکل 

در واقع  .),Tzeng 2009( کندیرات تکنولوژیکی قلمداد میها براي تغیتوانمندي نهادینه شده در سازمان عنوانبهنوآوري را 

هاي مبنا براي این پژوهش بر اساس نوآوري غیرفناورانه و چهارچوب آن از چهار مدل سیستم نوآوري ملی، سیستم تئوري

   گانه و الماس پورتر استخراج شده است.ري، مارپیچ سهنوآوري شه

  

شهر طالیی 
نوآوري

شهر محصور

حباب جهانی

شهر ویرانه

شبکه ها و 
تعامالت

سیاست گذاري 
هاي نوآوري

زیرساخت هاي  
شهر نوآور

  و ملی المللی، بین بازارهاي
 ها،سازمان آمادگی ارتقا محلی،

 کننده، حمایت نهادهاي
-سرمایه فیزیکی، هايزیرساخت

  انسانی نیروي پذیر،ریسک گذران
  تحقیقاتی، هايکنسرسیوم خالق،
  هايزیرساخت اختراع،  ثبت دفاتر

 کیفیت علمی، مراکز الکترونیکی،
 موثر هايزیرساخت ارتقا زندگی،

کارآمد و

  بهبود خارجی، گذارانسرمایه جذب
 انسانی، نیروي آموزش تجاري، نظام

 سهم ارتقا دولتی، قوانین نظام بهبود

 ثبت حق تحقیق، هايبودجه
  ضدانحصار هايسیاست مالکیت،
 از حمایت انتشار، کار و ساز دولتی،

 خالقیت، از حمایت کارآفرینان،

  ثبات سازي،خصوصی هايسیاست
 مالیاتی، قوانین د ،گذاريسیاست در

 و موثر هايگذاريسیاست ارتقا
  کارآمد

  به ها،دانشگاه پیوند دانش، مدیریت
  در مشارکت ا دانش، گذاري اشتراك

 ، محلی بازارهاي به دسترسی تولید،

 بین  تعامالت المللی، بین و ملی
 به کارآمد دسترسی ها،سازمان
  و مردم بین تعامالت ، مشاوره
  میزان همگرایی، میزان ها،سازمان

   ها،شرکت همکاري و مجاورت
 و هاشرکت ارتباطی، موثر يشبکه
 عین در رقابت وجود ها، مکان

تعامالت و هاشبکه ارتقا مشارکت،

شکل گیري شهر 
نوآور

سازمان  
هاي شهري

افراد خالق
شرکت هاي 

ملی

پروژه هاي 
شهري

فضاي 
نوآورانه 

  
  : مدل مفهومی تحقیق1-1شکل

  بندي فصلجمع -1-9

پیوستن به عرصه جهانی و رقابت در عرصه  منظوربهدر فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسأله بوده که نوآوري را 

و شرکت  دهندهارتباطي میانی داند. براي رسیدن به نوآوري سه سطح افراد خالق، سطح الیهبین المللی جزو ضروریات می

(که  در فرآیند پویایی نوآوري شهري دهندهارتباطي میانی المللی تشکیل شده است. بدین منظور سطح الیهملی و بین

ي میانی کند. باروري الیهاتی ایفا میالمللی بوده) نقش حیهاي ملی و بینهمان ارتباط بین افراد خالق و شرکت

ها در هاي نوآور شهري و افراد خالق ساکن در شهر در نتیجه اجراي پروژهو تسهیل اتصال دو الیه و شرکت دهندهارتباط

هاي شهري)، سناریوهاي (سازمان ي میانیباشد. در ادامه سؤاالت و اهداف پژوهش به وضعیت عملکرد الیهمکان و فضا می

گیري شهر نوآور گیري نوآوري و راهبردهاي اصلی و مناسب جهت نیل به سناریو مطلوب جهت شکلتمل براي شکلمح

هاي خالقانه در اختصاص یافته است. ضرورت پژوهش نیز بر اساس مشکالت در شهر مشهد، فقدان ظهور و توزیع ایده

بسیاري از مشکالتی که در شهرهاي فعلی در واقع داخل مناطق و همچنین عملکرد ضعیف سازمانی به وجود آمده است. 

اي است. هاي شهري و منطقههاي شدید سیستمریزان در رویارویی با مشکالت و پیچیدگیوجود دارد ناشی از ناتوانی برنامه

یران شهري براي گریزان و تصمیمگرا بودند. در همین راستا برنامهریزان فاقد یک رویکرد آیندهمهمتر از همه این که برنامه
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- نگاري و سناریوهاي آیندهها و تکنیکیري روشکارگبههاي شهري در پی استفاده و رویارویی با این مشکالت و پیچیدگی

هاي موفق هاي انجام گرفته در دنیا و ایران بیان شده و نمونهي پژوهش نیز تعدادي از پژوهشپیشینهنگاري برآمدند. در 

هاي پژوهش که از روش تحقیق که همان سناریونگاري بوده، آمده است. در نهایت مواد و داده شهرهاي نوآور و کاربرد

روش سناریونگاري  بر اساسآوري گردیده هاي نیمه ساختاریافته از متخصصان شهري جمعطریق پرسشنامه و مصاحبه

  بوده که در شش مرحله بیان شده است.

، نوآوري و سناریونگاري در چند بخش بیان شده است. در همین دنشجهانیدر فصل دوم مبانی نظري مرتبط با 

و تأثیر آن بر شهرها و سپس استراتژي مناسب براي همراهی شهرهاي کشورهاي  شدنجهانیراستا  در بخش اول مباحث 

تی نوآوري ایجاد مزیت رقاب منظوربهآمده است. در بخش دوم تعاریف نوآوري، شهر نوآور  شدنجهانیتوسعه با درحال

چهار مدل سیستم نوآوري ملی،  بر اساسمعرفی شد. سپس با توجه به نیاز کشور ایران به نوآوري، زمینه ایجاد نوآوري 

گانه، مدل پورتر و در نهایت سیستم نوآوري شهري تشریح شد. در واقع متغیرهاي پژوهش حاضر از چهار مدل مارپیچ سه

هاي شهر نوآور گردآوري شده است. همچنین اهمیت ین سه مدل ابعاد و شاخصمدل یاد شده استخراج شده و بر اساس ا

هاي شهري در فضا براي نوآوري تشریح شد و در پایان بخش نوآوري نیز نمونه شهرهاي نوآور ها و طرحتهیه و اجراي پروژه

پژوهی بیان شده، ریف و ضرورت آیندهذکر شد. در بخش سوم نیز ابتدا خاستگاه، تع هاآناستفاده از تجربیات  منظوربهدنیا 

 قرار گرفته، مورداستفادهریزي شهرهاي دنیا تخصصی در برنامه صورتبهي اخیر در دهه که همچنین به سناریونگاري

هایی است که کردن طیف بدیلکه گسترش تفکر در مورد آینده و عریض سناریونگاريهدف . سپس پرداخته شده است

هاي بیان شده است. در ادامه مباحث، مراحل سناریونگاري شش مرحله اي تشریح و در پایان نمونهد، تواند موردنظر باشمی

  موفق کاربرد سناریونگاري در کشورهاي مختلف آمده است. 

در فصل سوم ابتدا مختصري به معرفی شهر مشهد در ابعاد جغرافیایی، جمعیتی، مذهبی، اقتصادي پرداخته شده 

هاي درگیر در امور شهري مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ابتدا اف، وظایف و عملکرد سازماناست. در ادامه اهد

دانشگاه فردوسی و دفتر ارتباط جامعه و دانشگاه فردوسی بررسی شده، سپس به معرفی  خصوصبههاي مشهد دانشگاه

زیست پرداخته شده است. همچنین شرکت یطمعاونت خدمات شهري و مح خصوصبههاي آن، شهرداري مشهد و معاونت

هاي موفق مبلمان و زعفران مورد بررسی قرار گرفته و در خوشه خصوصبههاي مختلف هاي صنعتی مشهد و خوشهشهرك

  پایان اهداف و عملکرد سازمان راه و شهرسازي خراسان رضوي آمده است. 

عات، ابزارهاي استفاده شده در این پژوهش جهت آوري اطالجمع هايروش پژوهش، در فصل چهارم، روش و نوع

 و آماري تحلیل هايبا روش هاداده وتحلیلتجزیه نحوه نیز انتها ها و پرسشنامه و ساختار آن آمده است. درتحلیل داده

 شناسیروش فصل، این . درگردیده است بیان اختصار به سناریونگاري با توجه به موضوع پژوهش به کارگیري مراحل

با توجه  .گرفت قرار مورد بررسی 1سندرزمدل پژوهش بر مبناي  انجام روش و گردید تشریح گام به گام صورتبه ژوهشپ

گانه سناریونگاري، روش پژوهش، هریک از مراحل شش بر اساسباشد، به اینکه ابزار اصلی این پژوهش سناریونگاري می

بر  پنجم فصل در که مراحلی کلیۀ فصل نهایت در این ل بیان شد. درگیري مربوط به این مراحجامعه آماري و نحوه نمونه

 . گرفته، بیان شده است صورت هاي پژوهشدادهروي
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بتوان به هدف نهایی که همان  تا قرار گرفته تحلیل مورد پژوهش هايداده پژوهش، روش اساس بردر فصل پنجم 

باشد، دست یافت. بر همین فق و تعیین راهبردهاي مطلوب میگیري شهر نوآور در اتعیین و تبیین سناریوي محتمل شکل

هاي کیفی، بیان شده است. در ابتدا اطالعات مربوط به هاي کمی و تحلیل دادههاي پژوهش شامل تحلیل دادهیافته اساس

شهرسازي شوندگان چهار سازمان شهري شامل شهرداري مشهد، سازمان راه و ها و مصاحبهپاسخ دهندگان به پرسشنامه

 وتحلیلتجزیههاي صنعتی خراسان رضوي و دانشگاه فردوسی مشهد، ارائه شد. سپس نحوه خراسان رضوي، شرکت شهرك

هاي شهر ها وضع موجود و اثرگذاري و عدم قطعیت گزینهداده وتحلیلتجزیهها بیان شد و در ادامه، نتایج حاصل از داده

آزمون آماري  بر اساسها و تعامالت هاي نوآوري و شبکهگذارينوآور، سیاستهاي شهر نوآور به تفکیک سه بعد زیرساخت

تحلیل گویه هاي ابعاد شهر نوآور و از  منظوربهفریدمن، میانگین، درصد و فراوانی ارائه شد. از درصد، فراوانی و میانگین 

سناریوها استفاده شد. سپس نتایج  هاي بحرانیها  و تعیین پیشرانبندي این گویهآزمون آماري فریدمن براي رتبه

هاي بحرانی تعیین شوند. تایی قرار داده شد تا پیشران9ها در ماتریس بحرانی اثرگذاري عدم اطمینان داده وتحلیلتجزیه

 2نظرات متخصصان، منطق سناریو در  بر اساسهاي بحرانی سناریو، از طریق روش استقرایی و پس از تعیین پیشران

 ارتقا«و» گذاران خارجیمنظور جذب سرمایهه المللی بام قوانین دولتی و دسترسی به بازارهاي بینبهبود نظ«بعد

شکل گرفت و با مصاحبه با متخصصان عالوه بر تعیین وضع » هاي نوآورانه در جهت نوآوري در شهر مشهدزیرساخت

وري، حباب جهانی، شهر محصور و شهر سناریوي شهر طالیی نوآ SWOT ،4موجود نوآوري در شهر مشهد در قالب جدول 

منطق سناریو تبیین و تشریح شد. سپس از طریق مصاحبه با متخصصان شهري، روایی سناریوها مورد  بر اساسویرانه 

هاي بحرانی و مهم سناریو، راهبردهایی بررسی قرار گرفت. در ادامه با توجه به تحلیل وضع موجود و روند تغییرات پیشران

  ه سناریو مطلوب شهر طالیی نوآوري تدوین شد.جهت رسیدن ب

شهر مشهد در  گیري شهر نوآور در کالنگیري کلی از سناریوهاي محتمل شکلبندي و نتیجهبه جمع فصل ششم

و تعیین عوامل مؤثر بر این سناریو ها و بیان راهبردهایی براي حرکت به سمت سناریوي مطلوب پرداخته است.  1404افق 

رسیدن به سناریو مطلوب و رسیدن به این سناریوي مطلوب  منظوربهاالت تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سؤ

  هاي پژوهش و موضوعاتی براي پژوهشگران بعدي پیشنهاد شده است.پیشنهادهایی ارائه شده است. همچنین محدودیت
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